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1,2. Правилами визначаються: загФrьнi
_
полоr

.,"i, i:::,л:iJ-;"й;;;;;";i"

договорiв no."*",
6!iXi;,
за корисryвання ними; порядок зберiгання
логоворiв та iнших документiв, пов'язаних
з наданням
позики, в тому числi
фiнансового *р"о"ry, nop"oo* oo.ryny до
".y::u1
документiв та iншоi
iнформацii, пов'язаноТ' "'
система захисту iнформацiТ; порялок
"uou"nrr' фiнансових
проведення внутрiшнього

,

Ш;i"JШ"J#""l,lЁHH;

;;;у;;;

контролю.

доiр"rч"п,

законодавства

та

внутрiшнiх
регламентуючих документiв при наданнi .щоло
лослуг; вiдповiда.льнiсть посадових
фiнансових
посадових обов'язкiв яких нiшежить
осiб, до
безпЬ"ерел"я роой a мiснтами,
та
виконання
укладання
МОНiТОРИНГУ НаДаНИХ Коштiв
у nbr"*y, тому числi i на умовах фiнансового
iН;Т]"'ПОРЯДОК
"

1,3, Правила розообленi вiдповiднО
до виvоГ I{ивiльногО колекс1 УкраТни, Закону
Украi'ни,,ПрО фiнансовi ,,b"ry." rU
державне рег)люваllнЯ
ринкiв фiнансоВИХ ЛОСЛУГ)). ЗУ кПрб
сложивче кредитування), Постанова Правлiння
Нацiонального Банку УкраТни <Про
затвердження
положення про лiцензуванн_я та
ресстрачiю
послуг
Ьпчп.ових
та
умови провадження
ниvи дiяльностiз надання
"*ururi,
фiнансових послугD за Ns Ij3 вh 2l.tZ,2Оii''рЙir'
,.j"r"-'*""
доповненнями), Постанови Правлiння ньу вiд
0з.l 1.202l ооку 1з yciMa .riпй" ,i оопоrненнями1
за Jlll13 кПро затвердження Положення
Й; o";;;;"j вимоги до договорiв небанкiвських
фiнансових установ про надання коштiв у norn*l
llпо*пвчий. фiнансовий крелит),l та iнших
нормативно-правових aKTiB' якими
регламенrоuuно пор"док надання цього ВидУ
послуг.
фiнансових

-

L4. Правила

с

обов.язковими для Bcix працiвникiв Товариства,

посадових обов'язкiв здiйсню

якi вiдповiдно

до

5, визначення,;'#fi :XliflXXi1l?i"Jli;- п
равилах
Кредитодавець (Позикодавець)
(Товариство
фiнансова
!.ru"or"
обvеженою
вiдповiдальнiстю кСузiр'я Фiнанс,l).
ло
Дерi.аrпо.о
ресстру
фiнансових установ
"*".п..Ё"u
порядку, встановленому чинним законодавством
Украiни, та вцповlдно до закону та Стаryтуу
надас фiнансовi послуги з
''o"y,,""ni
i на умовах фiнансового кредиту
j:i].".y позику. В
"*т::.
на пiдставi умадання договорlв
з мlентами.
необхiднi вiдомостi
Товариство лосryпнi на офiuiйному веб-сайтi
Товариства
.про
https://sf,kiev.ua, веб-сайтi MitricTepcTBa
li*рчтuи, яке
Сдиного
розпорядником
'.r"uiТ
державного реестру юридичних осiб,
фiзичних осiб-п iдприсм цiв ,u
ф"op"i"u", ,u
алресоv https://usг, m inj ust.gov. ua. та на сайтi hПрs:/Дis,
bank.gov.ua
в розлiлi к!ержавний ресстр
-фiнансових установ/комплексна iнформацiйна сиar""uu
. _Надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиry - грошовi кошти
наланi ТоварисТвом у безготiвковiй
фЪрvi пiл npou.n' 1 розviрi та умовах лередбачених
договором з дотриманням sимоги повернути кошти та сплати-l-и
проценти у визначений строк.
],

-

:

з

с
.йr;;;;;

2.

умови Tl,T-9-|1Lo_K
YкJIАдлння договорIв про нАлдння
коштIв у позику, в тогчtу
числ I нА умовАх ФIнАнъйаБ

2,1. Надання *o,,i:_,|_
фiнансового кредиту
здiйснюсться згiдно цих Правил "".TfforT;-#;Ti^YJrMoBax
, норм чинного ,u*оподuuсruj УкраIни. Надання коLтiв у
ПОЗИКУ, В ТОмУ Числi i на
умовах фiнансового кредиту здiйснюarr."
nr-ur"o..i
(включно з yciMa виплатами Товариства), ,nr*o"
у-uдJпня вiдповiдного"uдi..".ру ;;;';;о""""
коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансовЬго крелиry (налалi- !оговiр1.
2,2, Договори, якi ук..,tадаються Товариством з метою
надання фiнансових лослуг,
ловиннi мiстиги iстогнi 1мови. передбаченi
ц""Й Прuaппu"".
2.2,1, .Щоговiр повинен мiстити настlпнi умови:
1) назву документа;
2) назву, адресу та реквiзити суб'скrа господарюванн, (Товариства);
З) прiзвице. iм'я i по батьковi qiзичноТ особи. яка оrр""у. фiнансовi послуrи. та ii

y"";;;i

адресу;

1)
5)
6)

найменування, мiсцезнаходження та
реквiзити юридичноi особи, фiзичноi.особи_,
пlдприсмця;
найменуванняфiнансовоТоперацiI;

розмiР фiнансовогО активу, зазначений

внесення та умовивзасморозрахункiв;
строк дii Договору;

7)
8)
9)

у

грошовому виразi, строки його

порядок зviни i припинення дiТffоговору:

права та обов'язки cTopiH, вiдповiлальнiсть cTopiH за невиконання
або
ненlцежне виконання умов!оговору;
l0) пiдтвердження, що iнформацiя, зазначена в частинi лругiй cTaTTi 12 Закону
укратни r<про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг)
надана клiснту;
I ll iншiумови за зголою cTopiH:
l2) пiдписи cTopiH.
2,2,2. логовiо мiститЬ кГрафiк погашення кредиry та процентiв> (у виглядi
додатку до
[оговору)
2,3, Укладання .Щоговору здiйснюеться при пред'явленнi
Клiснтом Товариству
наступних документiв (оригiнали, нмежним чином засвiдченi
копiТ.1:
2.з. t, Фiзичнi особи rlсlдають:
про наданнЯ суми кредитниХ коштiв, вказуюЧи повнi, точнi та
лостовiрнi
_-.:,.
данli 'uraU
- паспорт або документ, що його замiнюс:
_ - .ловiлку про присвосння ресстрачiйного номеру облiковоi картки платника податкis
(лля фiзичних осiб, якi через своТ
релiгiйнi n"pe*bHa"", вiдмовляються вiд прийняття
номера
облiковоТ
реестраuiйного
картки платника податкiв та повiдомили про це
вiдповiдний орган державноi податковоТ служби i мають вiдповiдну
.iлrirф у nacnopTi1;
- документи, що можрь бути необхiднiдlя визначення платоспроможностi
- iНформаuiя про наявнiсть та_/або вiдсутнiсть кредитiв, займiв тЬщо реквiзит"Клiснта;
банку,
в якому вiлкрито рахунок, номер банкiвсько.о pa*yH*u, свiдоцтво npo,пЪб,
та письмова
згода (погодження) в разi необхiдностi;
- iНtt-tiлокументи. за вимогою Товариства

2,з,2.

-

данi:

-

Щ

заява про наданнЯ суми кредитниХ коштiв, вказуюЧи повнi, точнi та
aocToBipHi

виписка

з

€диного державного ре€сту

юридичних осiб, фiзичних осiб

-

пiдприсмцiв та громадських формувань;
документ. що пiдтверлжус взяття фiзичноТ особи- пiдприсмця на облiк в opl.aHax
!ержавноi лолатковоi Служби;
паспорт або лок) vен]. ltto його заviнюс:
довiдку про присвосння ресстраuiйного номеру облiковоi картки платника податкiв
(лля фiзичних осiб, якi через своi
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття
ресстрацiйногО номера облiковОТ картки платника податкiв та повiдомили про це
вiдповiдниЙ орган державноТ податковоi слуЖби i мають вiдповiдну вiдмiтку паспортi);
у
документи, що можуть бути необхiднiдля визначення платоспроможностi Клiснта;

-

-

-

банку,

в

якому

вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка,
реквiзити
iнформачiя про наявнiсть та /або вiлсутнiсть крелитiв, займiв тощо:
iншiдокументи, за вимогою Товариства.
2,З,З. Юриличнi особи лолають:
заява про нацання суми кредитних коштiв, вказуючи ловнi, точtti та достов ipH i

-

данi;

- виписка з единого

деряtавного ре€стру юридичних осiб. фiзичних осiб
пiдприсмцiв та громадських формувань;
стаryт (засновничький локумент);
довiдка про взяття на облiк платника податку за формою 4-ОГlП (у разi наявностi)1
свiдоцтво платника lI!l3 (при ltаявttосr.i);
лiuензii'(iя), якщо дiяльнiсть Клiента пiдлягае лiцензуванню;
струкryра власностii

-

-

-

паспорт тrабо документ, що його замiнюс, Довiдку про лрисвосння
ре€страцiйного
номеру облiковоi' картки платника податкiв (лля
фiзичних'осiб, якi
переконаннЯ вiдмовляютьсЯ вiд прийняттЯ
""р.. "uoi р.ri.lи"i
ресстраuiйного номера Ьблiковоi
*upr*"
платника податкiв та повiдомили про це.вiдповiдний орган
державноi податковоi служби

i

мають вiдповiдну вiдмiтку

особи;

_
iнш,

у паспортi) кiнцевих бенефiчiарних -*n"*lu

Брйrrоi

довiренiсть на вiдповiдальну (их).особу (iб) (у
разi пiдписання угоди (логовору) та
уповноваженою особою). паспорт (iB) тjабо документ. що його замiнюе. ЛО.;л*у npo
присвосннЯ ресстрацiйногО номеру облiковОТ картки 1lлатника
податкiв (шrя фiз"чних
осiб, якi через своi релiгiйнi лереконаннЯ вiдмовляютьсЯ Вiд прийняття
рЪ..rрi,rй""."
номера облiковоi картки платника податкiв та ловiдомили про
це вiдповiдний орган
державноТ податковоТ служби i мають вiдповiдну вiдмiтку
у паспортi) уловноважЪноТ
особи:

-_ у разi коли статутоМ юридичноi особИ перелбачено згода ycix
учасникiв юриличноi
особи на оTримання кредиту (позики, займа), надати протокол
загмьних зборiв

учасн

-

и к

iB;

баланс, звiт про фiнансовi результати за ocTaHHi 2
роки (при наявностi);

розшифровку лебiторськоi та кредиторськоi' заборгованостi основних засобiв на
останню звiтну даry;

-

документи (наказ, протокол загllльних зборiв тощо), що пlдтверджують
повноваження директора та головного бухгмтера (якщо мас лраво
розпорядження
рахунком, мас право укладати правочини);
паспорry або документ, цо його замiнюс, аовiлку про присво€ння
ресстрачiйного
номеру облiковоТ картки платника податкiв (л,rя
фiзичних oci6, якi u"p.i ..oi релiгiйнi
переконання

-

вiдмовляються вiд прийняття ресстраuiйного norapu Ьбпi*оrоi картки

платника податкiв та повiдомилИ про це вiдповiдний орган
державноТ податковоi служби
i мають вiдповiдну вiдмiтку У ласпортi) диреt{гора та головного бухгалтера (якщо мас
пра8о розпорядкення рахунком, ма€ право
укладати правочини);
iнформаuiя про наявнiсть та /або вiлсутнiсть кредитiв, порук та iнших зобов'язань
Клiснта;
реквiзити банку . в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка;
- iH tt-ti документи за вимогою Товариства.

_
-

у

iHa

2.4, надання коштiв
позику, в тому числi
умовах фiнансового кредиту
здiйснюеться Товариством у безготiвковiй формi.
2.5. ОкремиМ внутрiшнiм документом ТоВ (СФ) передбачено кУмови та порядок
надання споживчих кредитiв Товариством з обмежено вiдповiдальн iстю <Сузiр>я Фiнанс>.
2.6. Товариство надас фiнансовi послуги лише пiсля здiйiнення iдентифiкацii,

верифiкаltii

та

вивчення особи Клiснта фiзичноi особи

та

iдентифiкацii уповноваженого

представника Клiснта юриличноi особи. вивчення структури власностi та
фiнансьвоi звiтностi та
вжиття заходiв вiдповiдно до законодавства, яке регулюс вiдносини
сферi залобiгання

у

легмiзацii (вiдмиванню) дохолiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму
фiнансуванню розповсюдженню зброТ масового знищення.

.

2.7..

ТоварисТво протягоМ I0 (десяти) робочих днiв

з

та

моменту отримання повного
у позику, в

перелiкУ (Bcix) документ'в згiдно циХ Правил приймае рiшення прО надання коштiв
гоv1 числi i на умовах фiнансового кредиry чи про вiлмову.

Товариство може вiдмовити Клiснry у наданi KoutTiB у позику, в тому числi i на
умовах
фiнансовогО кредиту через вiдсутпiсть у Товариства лля ttього мохtливостей nu л.по ,r"рпЪп"r, u
також з iнших причин, обумовлених внутрiшньою полiтикою Товариства (як то незаловiльний
фiнансовий стан Клiснта, надання ним неповних, недостоsiрних, або неточних вiдомостей,
вiдс)тнiсть дiсздатностi тощо).
2,8, Погашення, а також внесення плати за корисryвання нею коштами, наданими
у

позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту проводиться грошовими коштами в
безготiвковiй формах або iншим чином, передбаченим чинним законодавством УкраIни.
2 9, У разi пор)шення 1мов floloBopy. 1 толr1 числi
1 разi використання наданих кошгiв
не за призllачеll|]ям (якlllо такс псредбачеtlо). 'l^овариство мас лраво вимагаlи сплати
встано8лених договором штрафних санкцiй.
2,l0. Оформлен ня, облiк i контроль за здiйсненням операцiй з погашення позики

ведеться згlдно з чинним законодавством Украiни.

2,l l , Факт повного виконання позичаJlьником
фiнансових зобов'язань за .Щоговором
оформлятися вiдповiдним актом (за вимогою Клiснта).

3.

мо>ttе

ПОРЯДОК НДРАХУВЛННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА КОРИСТУВДННЯ

коштАми.

3.1. Сума коштiв, наданих у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиry
визначасться з )рахуванняv платос проможнос гi Клiснrа i може
зviнюватись за доvовленiстю
cTopiH шлякоМ внесеннЯ вiдповiдних змiн до
!ог9gбру,
З,2. За корисryвання грошовими коштами Товариством нарахо8уються,
а Клiснтом
(позичмьником) сплачуються лроценти за час
фак,гичного корисryвання грошовими коштами
вiдповiдно дО умов, визначених !оговором npo nuounn, KourTi" noa"*y,
rо"у u""ri i nu y"o"u*
у
"
фiнансовогО кредиту, виходячИ з розмiрУ прочентноТ ставки. визначеноi
у чьоvу {оговорi.
Проценти за корисryвання коштами нараховуються lцомiсячно, за
методом факт/факт (метод
розрахунку процентiв, за яким кiлькiсть днiв у rrriсяцi та poui береться qакти"на.1. Пр"-|оrрч*уп*у
процентiu враховуеться день надання коштiв i
,pu*oay*ra, день
повернення

фактичного
"a
1редитних коштiв. Проценти нараховуються на суму щоденного зilлишку заборгованостi за
{оговором про надання коштiв у лозику, в тому *".ni i
y"oua* фiнансового кредиry.
"u коштiв. При
*'снт мае праsо на дострокове повернення
oo"rpo*o"o"i поверненнi
..л..,_,- наданих
]л1
коштlв,
у позику! в тому числi i на умовах фiнансового кредиry, Клiснт зобов'язаний
також сплатити проценти за факr.ичний строк корисryвання
цими коштами, не включаючи дату
повернення таких коштiв.

4. порядок зБЕрlглння договорlв про нддАння коштIв у
позику, в тому числI l нА умовАх ФIнАнсового крЕдиту, А
тлкож lнших докумЕнтIв, пов,язАних з нАлдн}iям
ФlнАнсових Ilослуг
4.1.

до

Вiдповiдно
Постанови Правлiння Нацiонального Банку УкраIни <Про
затвердження Положення про лiцензування та
ресстрачiю надавачiв фiнансових noaryr ru уrо""
провадження ними дiяльностi з надання
фiнансових послуг) за Ns l5З вiд 24J2202l рЬку 1iyciMa
змiнами та доповненнями) Товариство зобов'язане вести облiк
уклалеп"* доaоugрlr a' nuou"n,

фiнансових послуг. якi зобов'язаний зберiгати не менше нiж п'ятырокiв пiсля закiнчення строку

дii

договору таlабо до повного виконання зобов'язань за таким договором, якщо iнше не

встаноалено законодавством УкраТни.
4,2. З метою забезпечення зберiгання

flоговорiв про надання коштiв у лозику, в тому
на умовах фiнансового кредиту . а також iнtttих документiв, якi пов'язаннi з наданн""
фiнансовоi послУги , Товариство влроваджчс облiкову та ресструючу систему .Щоговорiв,
числi

i

4,].

ук,ладениХ

Облiк {оговорiв здiйснюсться шляхом 8едення Товарисiвом журналу облiку
та виконаниХ договорiв про надання коштiв у позику, в тому числi i на

умовах
фiнансового кредиry.
1,4. Журнал облiку укладених та виконаних /{оговорiв про надання коштiв у позику, в
tому.числi i на 1мовах фiнансового кредит) велеться в хронологiчном) порядку та vас viстити
таку iнформачiю:
а) номер запису за порядкомi
б) лату i номер уклаленого !оговору;
в) найменування Юридичноi особи або прiзвище, iм'я та по батьковi
особи Клiента;

фiзичноТ

г) iдентифiкацiЙний код юридичноi особи в Сдиному державному peccTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб-п iлприсм uiB та громадських формчвань або ресстрацiйний номер Ъблiковот
картки платника полаткiв фiзичноi особи або серiя та номер паспорта (для
фiзичних осiб, якi через
своi релiгiйнi перекоl|аннЯ вiлмовляютьсЯ вiд прийняттЯ ресстрачiйногО номера облiковоТ картки
платника податкiВ та повiдомили про ue вiдловiдний орган державноТ податковоi служби i мають
вiдповiдну вiдмiтку у паспортi) - Клiснта:
r) сума коштiв s грошовому виразi згiдно з умовами Щоговору ;
а) даry закiнчення дii !оговору про надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах

фiнансового кр_еДиry (дату анулювання або припинення
!огоsору).
4,5.

У

разi необхiдностi Томрисiво

rJiЁffj

;:Ж:J.

4,6,

i

un

Й

n

Журнал обл

у,

й

;;;i

"о*.
-r:

;;HIl

J'fiHl

;

J#rш;,

ада

n

iKy.

укладених та викоllаних l|оговорiв .lpo надання
коштiв у rlозику,
кредип

",

ко штi

том1 числi i на умовах фiнаttсового
Товариство забезпечус *,j':i:.l:

Н#fifi:":ШJ,?J.,Ъ;Я"

в

";

ЪТ'#.

,.rlr.a,

:1.-r:йй'
ВiДНОВПе"Н'

в

Товариством в електроннiй
формi.
о"оiir'Ьр"алу таким чином. щоб забезпечиrи

';р;"Й

i;;"pMauiT

.щоговори про надання коштiв
у_позику. в тому числi

;Т'JЖЫ'-ýН."'Д'Х:fi#тi:'*Н*j*;нiя

гом

_i

п,

у

разi

""""*й-п,-оуо,_,*"*

на 1мовах фiнансового кредиту

яти рок i в п iсл я.,u*

;

"

u""

"" ",ро*у

u,n*yT":illTffi:::iЁ;.}.ffilJffili;:

додаткiв ло'!оговорiв про пuоu,,п, KotttTiB
у no."ny.
вони с невiд'смною частиною,]ак"х
До.о"орiв та зЪсрi.urrr"",

iч]о.*.Ii'##;:ij-"ВОРИ

,*о, ,u.

Га

разом з ними.

iНшiоопу""пr" ,,6.pirurro.,

cTBopeHi за допомогою персон:tльного

1

''еruп..iи

шафi. доступ до

комп'ютера зберiгаються
i,о.Jl#менти,
],9, Вилача .I|ol oBopiB про налання кошriв ,
..
фiнансовоlо крелиту f,i"i*
-"iиii ,;;;;;;; -"rij"irJ.,i"TXl'.;.""J'"J'"J;;',;
,}
,u._o"n,,O

на

здiйснюсться ло-}8ол} Лирекгора io"up".rru.'liu 'r",,i,,1
;:,J#::T
.npu"1 заволиться картка-заviнник
справи та,/або робиться запис
у_вiдловiдпо"у *ypn-i, лJiu.пччu.rr., пiдроздiл Товариства,
яким
було укладенО ,.Щоговiр, uor.p
Доrоrору,
а також кому видана справа, лата ii
отриман ня та повернення.

rй ;;;й;;я,

4,10, Вилучення документа iз справи постiйного
зберiгання заборонясться. У виняткових
випадках, вилучення .Щоговору про надання
коштiв у позику. в тому числi i nu y"o"u*

кредиry допускасться з дозвол)
бi"uп"о"о.о
{ирекгора. з обов:язковим зlLлишенняv
слравi
завiреноi.копii
1
про
.Щоговору
надання коштiв

4,ll

усiлогоsори

кредиry групуються } справи фl"::a;#?:L;ri';;"r-}::'i"*,lii,liii.i,-iixllr;6,nu".o.o.o
пiсля закiнчення
,u виконання сторонами cBoi.,x обов'язкiв.
Слрави постiйнОго i тривмогО cTpoKiB зберiган ",rро*у
Н"' n lЙ".чrоlо такому оформленню:
пiдшивання в
обкладинку ,} твердого *rоr"ll;,.?лТ|.|.1чl,
up*yr;. у .npu"i. .*uлuпп, пiл.у"*оЙ"пuп""у.
складання (у разi необхiдностi.1 внутрiшнього
ло*у"Ё"ri",
4, I2, Договори тимчасового зберiгання.
"n".*y
"Й"i"""""r,;#;;ni; ."о""".
.np.b".
форrЪвuнi
у
up*yr;
не нумеруються, уточнення елементiв оформrе"п"
"" "ir;;;;;;r.
оЬЙuл"ппи не здiйснюсться,
4,1з. ВизначенНя локументiВ для зниtllеннЯ i складаннЯ
проводиться пiсля пiдt.отовки
описiв спраВ постiйногО i грива.llогО зберiганнЯ за
цей же п"рiол. un,n про видалення документiв
для зниulення, що не пiдлягають зберiганню,
розrпrдuю.rс, *"pi.""*o, ;;;;;;;;;;""""r"
спра8.

5. порядок доступу споживлчlв ФIнлнсових послуг
до
докум EHTI в
Фор
5'

l'

i"4opruui,i,

м лцI i, п о в,я зА-нб i iiй;;bf,I
:1- _1ч ц 9i lH
коштIв у позику,
в тому числI i йд умовдх ФIнАЁёовоiЪ

КлiснтУ

забе'п"1l']1Y_rоl'оj*ý"!i{rffi"рмацiт rцодо дiяльностi товариства.
особи зЬбЬв,язапi nu u""o.y KnieHra надаi,i-,"""rуп"у

УЛОВНОВаЖеНi поса,tовi

вiдомостi про фiнансовi показники дiяльностi Товариства
та його економiчний стан,
лlдлягають обов'язковом1 оприлюдненню;
перелiк керiвникiв'говариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв;
перелiк послуг, що надаються Товариством;
BapTicTb . uiну/тарифи, розмiр плати (проценти)
щодо фiнансових послуг змежно
вiд виду ф iнансових послуг:
кiлькiсть акuiй Товарисr.ва, якi знаходяться
у власностi членiв виконавчого
органу,
_.-:
якl

_:-_

_

ii
та перелiк осiб, частки яких у статутному капiтЬi Товариa.rч
nal""rry,r:r,
пъr,
вiдсоткiв:
-

iнформачiю про механiзми ]ахист} прав сложивачiв
фiнансових послуг (у випадках

передбачених законодавством

_

);

iншу iнформац;ю з rlитань

надан}lя фitiаttсових посJlуг .га iнформачiю,
лраво на
отримання якоi'закрiллено в законах Украiни.
5,З, Товариство перед.укладення м догоsору про надання
фiнансових послуг, зобов'язане
повiдомитИ

клiснта У письмовiЙ або електроннiЙ'фор";.
У тому числi шляхоv надання клiснr1
доступу до Taкoi iнформацiТ на власному веб-сайтi, про:

l)

особу, яка надас фiнансовi послуги:
а) найменуваннЯ (лля фiзичноТ особи-п iдприемця:
прiзвице, iм'я та (за наявностi) по
батьковi),

iсцезнаходження, контактний телефон

i*p""u

nJrr" о.оО",
яка надас фiнансовi посл}ги. адрсса. за якою прийvаються
"n"nr|o"nbi:
скарги споживачiв
м

фiнансових послуг;
б) найменування особи, яка надае посередницькi послуги
(за наявностi);
в) вiдомостi про державну
ресстрацiю особи, яка налас 4iHaHcoBi noany.r;
г) iнформацiЮ щодо включеннЯ фiнансовоТ
установИ'до
o.p*ur"o.o
";дпо.iд"J-'
ресстру фiнансових установ або !ержавного ресстру банкiв;

ф iнформаuiЮ щодо Ha""HocTi в особи, яка-надас фiнансовi послуги, права

на

надання вiдповiдноi фiнансовоi лослуги:

д)

контактну iнформацiю органу. який злiйснкlс державне
регулювання щодо

дiяльностi особи, яка надас фiнансtrвi послуги;
2) фiнансову послугу - запrльну cyM.v збЬрiв, ллатежiв та
iнших витрат, якi повинен
сплатити клiент, включно з податками, або якцо конкретний
не
lrlо*" буa"'""r"ч""""; розмiр
порядок визначення таких витрат;

3) ДОГОвiр про надання фiнансових послуг:
а) наявнiсть у клiснта права на вiдмову вiд
договору про надання фiнансових послуг;
б) строк. прот1|-оч якого клiснтом Йоже бли використано праsо
на вiдмову вiд
договору, а також lHmi умови викорис.lання права на вiлмову вiд
договору:
в) мiнiмальний строк дiт договору (якцо заьтосовусться);
г) наявнiсть у клiснта права розiрвати чи припинити договiр, лрава
дострокового
виконання договору, а також наслiдки таких дiй;
r) Порядок внесення зм iH та доповнень до
договору;
д) неможливiсть збiльшення фiксованоi процентноi ставки за договором без
письмовоi згоди споживача фiнансовоТ послчги:
4) механiзми захист} праs споживачiв
фittап"п*"* noany.,
а) можливiсть та llорядок позасу,lового розгляду скарг сtlоживачiв
фiнансових
послуг;

б) наявнiсть гарантiйних фондiв чи

вiдповiдно до законолавства.

5)

у

компенсацiйних схем, що застосовчються

разi укладання договору_на споживче кредиryвання, клiснry надасться також
cno*"r"e *p"u"ry"u"nru.

iнформаuiя , яка визначена в cTaTTi 9 ЗУ uПро

5,4, Товариство повинно мати та лiдтримувати в
робочому cTaHi власний веб-сайт (sебcTopiHKy), на якому розмitttувати та забезпечуваiи aKTya..lbHicTb
iнформачiТ
пй"r'поrчп",
фiнансових посл) г та iнфорvаrriю. право на оrрй"ч',,,, якоТ закрiплено'в законах УкраТни.
5,5. Товариство забезпечус лосryпнiсть iнформацiТ,
розмiщеноi na unacioM! uеб-саитi
(веб-сторiнцi). не vенше нiж за ocTaHHi ,р" pon".

,

б. порядок провЕдЕння внутрIшнього контролю щодо
дотримАннrl зАконодАвствА
тА внутрtшнIх
рЕглАмЕнтуючих докумЕнтIв при здlЙснЕннl опвгацlЙ
нАдАння коштlв у позику, в тому числl l нА yMoBAi
ФtнАнсового крЕдиту

з

6, l. Товариство запроваджу€
систему внутрiшнього контролю щодо дотримання чинного
законодавства та внутрiшtriх регламенryючих документiв при
злiйсненнi фiнансових послуг, а
саме надаfiня J(оштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиry.

_

6.2. Внутрiшнiй контроль

забезпечують:

- це сукупнiсть

процедур, що здiйснъються Товариством

- дотримання зако,нодавства Ta.BHyTpiLtlHix регламентуючих документiв при наланнi
коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнаисового пi.л"ту;

i

-

достовlрнlсть та поsноry iнформацii', яка llадасться виконавчому
органу Товариства;
збереження активiв l.овариства та iT клiснтiв:
виконання планiв Товаристsа.
6,3, Внутрiшнiй контроль за дотриманням законодавства
та внутрiшнiх регламентуючих
докуменr,iв здiйснюеться Службою

_
_

внjтрiшнього uул"rу 1*опrроrю), вiддiлЬм комI]ла€нсу!
вiМлом з управлiння ризиками. якi с сiрi,ктурни", пЙ|озоiпu""
uбо';*;;;; n*o.uoor"rn
особаvи. що проводягь внlтрiшнiй uyr".
l*oi,,,pono) Говариства. на яких 1,1окладена
з
контролю за дотриманням норм (компласнс), покладена
фУнкцiя зуправлi"п"

функчiя

р"aЙчru.-.

6,4, Протягоv одного мiсяця з дати внесення запис}
лро набуття ста гусу фiнансовоi
ло .Щержавного ресстру фiнансових установ, To"ip".ruo .обоr."iчi"
' aruop"r"
струкryрний пiдроздiл, що проводить внутрiшнiй аулит
1контроль) Товариства, або визначити
окрему посадову ос_обу, шо проволить внутрiшнiй аулит (контроль)
Товариства.
6,5. Служба внутрiшнього аулиту (конiролю) пiдпорядкову.rо.,
Зur-оп"м Зборам
учасникiв Товариства та звiтус llсрел ними.

установи

,

.6,6, Служба внlтрiшньоrо а)лит) (контроJlю) органiзачiйно не залежить

вiд iнших
пiлрозлiлiв Товариства (не п iдпорядкову€ться таким пiдроздlлам).
6,7, !iяльнiсть служби внуTрiшнього аулиту (контролю)
Товариства базусться на
принципах чесностi, об'сктивностi,. конфiденцiйностi, професlиноl
компетентностi.
6.8. Порядок дiяльностi служби
"Hyrpi,u""o.o аудиту (контролю), iT статус,
функцiональнi обов'язки та повноваження визначаю,гься
положенням про службу внутрiшнього
аудиry (контролю), яке розроблясться Товариством та затверлжусться
Загалiних
рiшенняlr.r

учасни KiB Товариства.

ЗОор;в

6,9, Керiвник та

праttiвники структурtlого пiдроздiлу або окрема посадова
особа, що
проводять. внутрiшн iй аулит (контроль) Товариства, не'можуть
бути контролерами Товариства
та,/або сумiщати свою дiяльнiсть з обов'язками'iншого
лрацiвника цього l'овариства.

6,l0, l-{iлями служби внутрiшнього аудиту (контролю) с:
6,10,1. надання !иректору Товариства, Загмьним
Зборам учасникiв
незlцежних, об'сктивних суджень, висновкiв i оцiнок
щодо:
достатностi та ефективностi систем управлiння Товариством;

-

Товариства;

вiлповiдностiдiяльностiТоваристваsимогамзаконодавстваУкраТни;
вiдповiдностi здiйснюваноiтовариством дiяльностi вимогам внутрiшнiх

Товариства

документiв

ефективносri прочесiв делег}вання ловноваrкень мiж струкryрниvи
пiлрозлiлаvи

Товариства та розполiлу обов'язкiв мiж ними:
ефективносТi використаннЯ наявних У Товариствi pecypciB;

-

ефективностi використання та мiнiмiзацii ризикiв вiд використання iнформаuiйних

систем iтехнологiй:

достатностi i ефективностi захолiв, спрямованих на зменшення
ризикiв та усунення
недолlкlв, виявлених державними органами, зовнiшнiми аудиторами або
службою
аудиry (контролю);
"nyrpirn"oao
.Говариства
6.10.2, сприяння !иректору Товариства, Загмьним Зборам
в
учасникiв
полiпшеннi якостi системи управлiння Товариством.
6,1l,За резул ьтатам и вн;,трituнього аудиry (контролю) поточноi дiяльностi Товариства
.
служба внутрiшнього аудиry (контролю)
не рiдше нiж один раз на piK звiтус Загальним dборам
учасникiв Товариства.
6.12,ЗвiТ служби внутрiшнього а)дитУ (контролю) пi,tписусться керiвником
струк,lурного
.

.

.
пiдроздiлУ або окремоЮ посадовоЮ особою, щО проводять'внутрiшнiй аулит '(контроль1

Товариства.

6.1з,y звiтi викладаються виявленi недолiки в дiяльностi Товариства, порушення
фiнансовою установоЮ вимог законодавства, лричини. Що зумовили TaKi недолiки- таlабо
порушення, а також пропозицiI шtодо Тх усунення.

7. вlдповlдАльнlсть посАдових

осtБ, до посАдових
ОБОВ,ЯЗКlВ ЯКИХ НАЛЕЖIЛТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА 3

клl€нтАми,

уклАдАння тА виконАнt{я договорIв про

НЛДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСJII

ФlнАнсового крЕдиту

I

НА УМОВАХ

7.1. Посадовi особи Товариства.

до посадо8их обов'язкiв яких належить безлосерелня
робота з Клiснтами, укладання та вико]lання l]оговорiв про r{адання коштiв
у позику, в тому числi
i на умовах фiнансового креди.ГУ зобов.язанi:

_ виконувати своi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй,
цих Правил та
внутрiшнiх регламенryючих документiв ТОВ <СФ>;
_ керуватись у своiй роботi чинним законодавством Украiни;
- НаДаВаТИ ОРгаНам контролю Товариства документи, необхiднi для контолю

вiдповiдностi здiйснення ними своiх посадових обов.язкiв:
- надава,],и iнформацrю про виконання ниvи лоса,lови\ обов'язкiв
органаv контролю
Товариства:

-

Товариства;

t,e завдавати tt-tкоlи itlTepecaM позико.лавllя.
не лоруlltувати прав та iHTepeciB клiснтiв

- нести встановлену законом майнову вiдповiдальнiсть.
7.2. Посадовi особи Товариства, до посадових обов'язкiв
яких нмежить безпосередня
уКладання та виконання .I|оговорiв несуть вiдповiдал ьн icTb за вчинюванi ними
r.9_":i:
У].1]""и.
дl| в порядку та в межах, передбачених чинним законодавством Украiни.
7,3, Працiвник Товариства, до посадових обов'язкiв яких
належить безпосередня робота
з Клiснтами, укладання та виконання
!оговорiв, несе вiдповiдал
bHicTb:

7.з,l, за неналежне виконання або невиконання посадових обов.язкiв,
лередбачених
посадовоЮ iнструкцiсЮ - у межах, зазначених чинним трудовим
законодавством Украiни.
7,3.2,. За правопорушення, здiйсненi
У проц".i свосТ дiяльностi, - У
,uanu""n"*
чинним адм iH iсrратиsним, кримiнальним,а ц"ui"rп"' законодавством
УкраТни. ""*u*
7.3.з. за HaHeceHi матерiальнi збитки
у межах, зазначених чинним трудовим та

цивiльним законодавствоv Украiни.

8, опис

зАвдАнь, якI Itlдляглють виконАнню

пlдроздIлом товАриствА

кожним

. .8.1. У Товариствi вiдповiднО ло CTarl,Ty. iнulих внутрiшнiх документiв створюються
пiдроздiли вiдповiдно до завлань, якi маюrь
в
надання фiнансових послуг
""*ony"ur""" рамках
(сФ).

ТоВ

8:2.Виконавчий орган ТОВ

..,

<<СФ>>.

Виконавчий орган

ТоВ (сФ)

створюеться та

здiйснюс функцiIу вiдповiдностi до Статуry ТОВ <СФ>. Виконавчий орган
o"onr. Д"р"*-р,
До завдань ВиконавчоГо органУ вiдносять визначення ]а пJlанування поточноI дiяльностi
Товариства, у межах комлетенllii визначеtlоi Статутом.
завдання виконавчого органу с визначення напрямкiв
розвитку Товариства, sстановлення
цiновоi'. фiнансовоi полiтики та забезпечення пчлu"п,
фi"чпaових послуг товариством вiдповiдно
.1о чинного законодавсl ва Украi'ни. Виконавчий орган вирiшус yci питання
в vежах наданих йому
повноважень, доручас виконання окремих органiзаuiйно-господарських
функцiй iншим посадовим
особам Товариства, забезпечуе додержання законностi, змiцнення лЬговiрноi
дисциплiни та
облiку, а також виконус iншi повноваження, наданi Стаryтом Товариства.
8.3. Бухгалтерiя ТоВ (сФ>. Забезлечення ведення бухiмтерського облiку Товариства
,цiйснюсr,ься бухгалтерською
с,,lужбокl - бчхгалrсрiскl в особi Головльго бухгшlтера. Завданням
бухгмтерii с забезпеченнЯ проuссу оргаtliзаtlii всдеttttя облiку та складання
фiнансЬвоТ звiтностi,
податково'l', статистичноi, регуляторноТ звiтностi. ttlo rр}нтусться па ланих бухiалтерського
облiку;
взасмодiя з iншими гliдроздiлами 'Говариства тощо.

.

Служба внутрiшнього аулиту (контролю) - Вйлiл аулиту внутрiшнього ТоВ
_8.4._
<СФ>. Вiддiл аулиту внутрiшнього як струкryрний пiлрозлiл Товариства маЪ TaKi ocHoBHr
завдання:

_
-

_
-

-

рiчне планування завдань,служби внутрiшнього аулиту (контролю):
реалiзацiя завдань згiдно iз заl.вердженим пltаном:
свосчасне надання звiтiв Заt.альним Зборам учасникiв Товариства, а
у разi;
сприяння органам управлiння Товариства в покращеннi системи
управлiння Товариством;
монiторинг влровалкення струкryрними лiдроздiлами Товариства прийнятих
рекЪмендацiй;
виявленнЯ сфер потенцiйних збиткiв для Товариства, сприятлиsих
умов для шахрайства,
зловживань iнезаконного присsо€ння коштiв Товариства;
взасмодiя iз зовнiшнiми аудиторами;
ана.ltiз висновкiв зовнiшнiх аулиторiв та здiйснення монiторингу виконання
рекоменлачiй

-

зовнiш

н iхаудиторiв;
взасмодiя з iншими пiдроздiлами Товариства
системи управл iння Товариством;

у сферi органiзачii контролю i монiторингу

участь у службових розслiдуваннях та iнформування органiв
управлiння Товариства про
резуль-татитаких розсл iдувань:
ВЛРОВаДЖення програм

i-""'iff#";а

оцiнки

i

пiдвищення якостi внутрiшнього аудиry

аспектl8 з налання фiнансових послуг , контроль за
дотриманням ]lopм чинного законодавства при
уклаланнi договорiв. здiйснення -захист} прав та iHiepeciB тов' ,,со" ' пра.о"""r?Ъ"оо""",
взасмодiял з_ iншими пiдроздiлами Товариil ваl
8.6, Вiддiл компласнсу ТОВ (СФ> (або особа на яку покладена
функцiя такого вiддiлу).
Забезпечус органiзацiю контролю. за
норм за;;'"ъ;;;;;;;'';;утрiшн ix
_дотриманням ТоВ
документiв та вiдповiдних *,::ai|]i" дiя
яких ;;-;ро;;;,
il;r"o"",
Змiн у законодавствi та здiйснюс ouiHK1 вплив1 таких
";V;;";;;,';;Ё;ii.ir;
iMiH на процеси
]а лроцед) ри. запровалженi
,lакож
в Усгановi. а
забезпечlс конгро_ль ia iмплеvентаttlсю вlлповlдних змiн
1 внутрiшнi
докумен,l,и; взаемодiя з iншими пiлроздiлами Товариства тоtцо.
8.7, Вiддiл r управлiння риlпкаVи TciB
"со" taoo особа на яку локлаlена функчiя
Забезпечlс лрактичнi заходи з ефективного
ф)*чl;;};;r;;."..."i,'iпрu.ri"",
:::::."л.:.i*]1}i
ризиками: заЬезпечус свосчасне. виявлення. виviрювання. монlторинг, контроль та звiryвання
щодо суггевих ризикiв в ТОВ <СФ; взаемодiя з iншiми пiдроздiлами Тоuчрп.rЙощЬ] '-'

9.

ПОРЯДОКМОНIТОРИНГУ НАДАНИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В
ТОМУ ЧИСЛI I НД УМОВАХ ФIНЛНСОВОГО КРЕДИТУ

9.1. Упоsноваженi особи Товариства. якi безпосерелньо здiйснююr,
надапп*
"oHiropnn.
В ТОМУ ЧИСЛi i на умовах
пр.д"r}.
ловиннi
фiнансово.о
дотримуrurп., ."rо.
| i"r"Y,
нормативно-правових aKTiB про запобiгання та протидiю легалiзЬчiТ
(вiлмиванню)

::_ЧТ
:111чз""1
доходlвj одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
розповсюдження зброi масового знищення,

фiнансуванню

l0. зАхистпЕрсонАльнихдАних.

l0,1, 1'овариство лiltтверлжус, що буль-яка iнформацiя, яка стма йому вiлома
про
Клiснта у зв'язку з укJlаденням i виконанням !оговору. с кЬнфiленцiйноо
,u ,о*" Оуr" i'o.u"p.nu

лише у випадках, tlерелбачених чинним законодавством Украi'ни та
!оговором.
l

l. вIдповцАльнIсть
.

cToPIH, порядок вирIшЕння спIрних

питАнь

Сторони несуть вiдповiдал ьн icTb вiдловiдно до умов !оговору про надання коштiв
у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту та чинного законодавства Украiни.
l1,2. Порушlенням умов .I]оговору та./або tlих [Iравил € llевиконання та./або нена,.lежне
виконання (тобто виконання з поруtrrенням умов).
I1.3. Bci суперечки вирiшуються Сторонами шляхом переговорiв. Сторони булlть
намагатися докласти максимум зусиль для вирiшення таких суперечок.
l 1,4. Пострахtлала Сторона мас право зверн),]ися за захис,]ом своТх прав та iHTepeciB
до
суду в порядку, встановленому чинним законодавство УкраТни.
l

l

. J

l2. Форс-мАжор

у llозику. в тому числi iHa умовах
фiнансового кредиту. яка порушила зобов'язанttя. звiлыtясться вiд вiдповiдмьностi за часткове,
або ловне невиконання /порушення cBoii зобов'язань за цим !оговором, якщо вона
доведе, що це
порушення сталося BHac.lliдoк випадку, або форс-мажорних обставин (обставини непереборноi
l2.1. Сторона l]оговору про налання KoutTiB

сили), що засвiдчуються Торгово-пром исловою пilлатою Украiни,
упоr"оuu*""п"й нею

регiональними торгово-промисловими пiulатами.
, Якцо дiя форс-мажорних обставин тривас бiльше 3-х (трьох) мiсяцiв. llоговiр може бути
розiрваниЙ за заявою СторОни з повiдомленням iHtttoi Сr.орони за l0 (десять) календарних днiв.
При виникненнi обставин непереборноi сили Сторона, ltlo потрапила пiл лlю

мажорниХ обставиtt, зобов'язана письмовоl протягоМ

форс-

5 (п'яти) робочих днiв з моменry iх
l0

iНфОРМУВаТИ iHury Сторону про наявнiсть
llj.l-|i]jj:
о}ти в1.1правлено ) виглялi TepviHoBolo

таких обставин. повiдомлення повинно

рекоvе,lлова llol tl лис,Iа. телеIраvи або доставлено
нароч ним. з подальшою
ресстрачiсю 1 вr iдних док} MettTax,
llрогягом J0 календарttих лнiв з voMeHry
Ъин и кнення
форс-мажорних обставин. (.торона.
що потрапила ltiд

дiю форс-мажорних обстави", no.""nu
факry настання ,а c,pony лiобс,.;,;
палатою Украiни, уповноваженими нею

;.;6;;;"i;;, ilТ:;ШЖ,.;:;Н*ff#ffi.#

регiональниr" ,ф.оuо-проrисловими палатами. IIiсля
Сторони npoo-J"*y,or, виконувати свот
зобов,язання
домовляться про iнше.

ПРИПИНеННЯ ДiТ ОбСТаВИН НеПеРеборноi
сили
за !оговором, якщо письмово не

I
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норм чинного законодавства Украiни.

,Щодаток

Nsl Примiрний ДоговlР про надання коштiв
у позик),

фiнансовогО крелиту ЛЬ

!олаток

егул ьо sуютьс

_'(для

ЛЪ2 Примiрний

фiнансового крелит1

.I\,Jb

неспох(ивчих кредитiв)

я на
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в тому числi iHa уvовах

ДоговIР

llpo надання коштiв
.у лозик}. в тому числi i на умовах
1споживчий *p.n"rl
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